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 المجال -١
 رة اليت متتص أوتصدر احلرارة يف دورة التبادل على مقاييس احلرا القياسية السوريةتطبق هذه املواصفة

 .وتقاس احلرارة بواحدات قانونية.     احلراري بواسطة سائل ناقل للطاقة
 :           مناذج املقاييس١/١

 .                إما مقياس كامل أومركب
 .١/١/٣عرف يف وتكون أجزاؤه الفرعية غري قابلة للفصل كما هو م:          املقياس الكامل١/١/١
 .١/١/٣ميكن فصل أجزاؤه الفرعية كما هو معرف يف :          املقياس املركب١/١/٢
 .عبارة عن حساس التدفق واحلاسب مع جمسمات درجة احلرارة:          أجزاء املقياس املركب الفرعية١/١/٣

حلراري أويف خمرجها ويصدر يتدفق عرب حساس التدفق السائل الناقل للطاقة إما يف مدخل دورة التبادل ا
 .وتعاجل االشارة بواسطة احلاسب. اشارة تابعة للحجم أوللكتلة أولكمية معدل التدفق

جيب أن يصرح الصانع هليئة الترخيص بالعالقة بني تضخيم االشارة املنبعثة من قبل حساس التدفق واحلجم 
اً درجة حرارة السائل عندما جيتاز حساس أوالكتلة أومعدل التدفق للسائل الناقل للطاقة وإذا كان مناسب

بدرجات حرارة السائل ) والذي هو مكون فرعي(التدفق، يتحسس احلاسب مع جمسات درجة احلرارة 
الناقل للطاقة يف مدخل دورة التبادل احلراري وخمرجها ويستقبل االشارة من حساس التدفق اليت تكون تابعة 

. ل للطاقة وإذا كان مناسباً درجة حرارته عندما جيتاز احلساسحلجم أوكتلة أومعدل تدفق السائل الناق
جيب أن يصرح الصانع هليئة الترخيص بالعالقة بني مقدارة االشارة . وحيسب ويبني كمية احلرارة املتعادلة

املستقبلة من حساس التدفق وحجم أوكتلة أومعدل تدفق السائل الذي ينقل الطاقة وإذا كان مناسباً درجة 
 . عندما جيتاز حساس التدفقحرارته

 
 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيقغير 

٢٠٠٣ / ١٢ / ٢٩ 

 رقم قرار االعتماد

٣٦٧ 

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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 التعاريف -٢
 :حدود جمال درجة احلرارة ٢/١

 العليا لسائل نقل الطاقة واليت يستخدم عندها إن احلد األعلى ال درجة احلرارة هو قيمة درجة احلرارة 
 .املقياس دون أن يتجاوز األخطاء العظمى املسموح ا 
  هو قيمة درجة احلرارة الدنيا لسائل نقل الطاقة واليت يستخدم : احلد األدىن ال درجة احلرارة- 
 .عندها املقياس دون أن يتجاوز األخطاء العظمى املسموح ا  

 :م اليت حتدد فروق درجات احلرارةالقي- ٢/٢
   هو القيمة املطلقة للفرق بني درجة حرارة السائل الذي ينقل (θ∆): الفرق يف درجة احلرارة  
 .الطاقة عند مدخل دورة التبادل احلراري وخمرجها  
  م  هو الفرق يف درجة احلرارة العليا واليت يستخد(θmax∆): احلد األعلى للفرق يف درجة احلرارة  
 .عندها املقياس ضمن قيم حدود الطاقة احلرارية دون أن يتجاوز األخطاء العظمى املسموح ا 
  هو الفرق يف درجة احلرارة الدنياواليت يتجاوزها(θmin∆)احلد األدىن للفرق يف درجة احلرارة   

 .                 املقياس دون أن يتجاوز األخطاء العظمى املسموح ا
 : احلدية ملعدل التدفقالقيم ٢/٣

 هو معدل التدفق األعلى والذي يشغل عنده املقياس بشكل مستمر ضمن (Qs)احلد األعلى ملعدل التدفق  
ودون جتاوز األخطاء العظمى ) ٢/٦انظر البند (القيم احلدية للطاقة احلرارية دون خسارة الضغط األعظمي  
 .املسموح ا 
هو معدل التدفق األدىن والذي يستخدم عنده املقياس دون جتاوز األخطاء  (Qi)احلد األدىن ملعدل التدفق  
 .العظمى املسموح ا 

 :القيم احلدية للطاقة احلرارية ٢/٤
 هو الطاقة االعلى اليت يعمل عندها بشكل مستمر بدون جتاوز األخطاء )PS(                 احلد األعلى للطاقة احلرارية 

 .ى املسموح ا                 العظم
 هو الطاقة املوافقة للحد األدىن للفرق يف درجة احلرارة واحلد األدىن ملعدل (Pi)احلد األدىن للطاقة احلرارية  
 .التدفق عند اال األدىن ال درجة احلرارة 

 :الضغط االمسي ٢/٥
 .هو ضغط التشغيل األعظمي الداخلي املسموح به 

 :ياخلسارة يف الضغط األعظم ٢/٦
 هي مقدار خسارة الضغط يف السائل الذي ينقل احلرارة عندما جيتاز املقياس احلرارة وجيب  أال يتجاوز  

 .                مقدار هذه اخلسارة عند استخدام املقياس احلد األعلى ملعدل التدفق
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 :جمسات درجات احلرارة ٢/٧

اقة عند مدخل دورة التبادل احلراري وخمرجها وهي أدوات تتحسس لدرجات حرارة السائل الذي ينقل الط 
 .واليت تصدر اشارات تكون تابعة لدرجات احلرارة 

 :احلاسب ٢/٨
 انظر البند(ومن حساس التدفق ) ٢/٧انظر البند(وهو أداة تستقبل االشارات من جمسات درجات احلرارة  
 .وتقوم حبساب كمية احلرارة املتبادلة وبياا) ١/١/٣  

 ، القيمة الفعلية االصطالحية، األخطاء العظمى المسموح بهاختبارمجال اال -٣
 :جمال االختبار ٣/١
حيدد جمال اختبار املقياس جمال درجة احلرارة والقيم اليت حتدد الفروق يف درجات احلرارة والطاقة  ٣/١/١

غط السائل الذي ينقل وعند الشك يف تأثر قياس احلرارة بض). ٧/١/١انظر البند (احلرارية ومعدل التدفق  
 الطاقة  فيجب أن تتضمن االختبارات اختبار الضغط على أنه مقدار متغري ضمن جمال الضغط االمسي  

 .                  والضغط العملي املنخفض والذي الحتدث عنده ظاهرة التكهف
  باستثناء مقاييس (10)ة عن جيب أال تقل النسبة بني حدود احلد األعلى واألدىن للفرق يف درجة احلرار ٣/١/٢

 .احلرارة املعدة لدارات التربيد 
 باستثناء مقاييس احلرارة املتضمنة (10)جيب أال تقل النسبة يف حدود احلد األعلى واألدىن ملعدل التدفق عن  ٣/١/٣

 .أدوات ضبط التدفق 
 .C°10 عن (θmin∆)جيب أال يزيد احلد األدىن للفرق يف درجة احلرارة  ٣/١/٤
 .C°30جيب أال يزيد احلد األدىن ال درجة احلرارة عن  ٣/١/٥
 .جيب أن يعلن الصانع عن احلد األعلى للطاقة احلرارية ٣/١/٦
 :األخطاء العظمى املسموح ا ٣/٢

 :تقسم مقاييس احلرارة إىل ثالثة أصناف وتعني بالشكل التايل 
 .5 وصنف 4 وصنف 2صنف  

ا ملقياس احلرارة املوجبة أوالسالبة يف العالقة بالقيمة االصطالحية للحرارة  متثل األخطاء العظمى املسموح  ٣/٢/٢
كاألخطاء النسبية التابعة للفرق يف درجة احلرارة وتكون األخطاء العظمى مستقلة عندمعدل التدفق ماعدا  
 ).٣/٢/٣/١انظر (حالة مقاييس احلرارة الصغرية احملددة  

 :املسموح اقيم األخطاء العظمى  ٣/٢/٣
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 :Eجدول األخطاء العظمى املسموح ا ملقاييس احلرارة  ٣/٢/٣/١
 

 Eاألخطاء العظمى املسموح ا 
 2صنف  4صنف  5صنف 

 الفرق يف درجة احلرارة

±8%(10%) ±6%(8%) ±4% ∆θ<10°C 
±7%(9%) ±5%(7%) ±3% 10°C ≤ ∆θ<20°C 
±5%(7%) ±4%(6%) ±2% 20°C ≤ ∆θ 

 
تشري األرقام بني قوسني اىل األخطاء العظمى املسموح ا عند معدل التدفق الذي يساوي : ةمالحظ 
 .3m3/h  املقدار (Qs) عندما اليتجاوز احلد األعلى ملعدل التدفق 0.1Qs)( واألقل منQi)(أوأكرب من  

 ): ١/١/٣انظر (األخطاء العظمى املسموح ا لألجزاء الفرعية  ٣/٢/٣/٢
 تكون األخطاء العظمى املسموح ا لألجزاء الفرعية ) ٣/٢/٤/٣انظر البند  ((2)اس من الصنف ماعدا املقي 

 :هي                 
 . يف حساس التدفق±3% 
 (E - 3%) ±يف احلاسب مع جمسمات درجة احلرارة . 
سموح ا حلساس  فتكون األخطاء العظمى املm3/h(3) اليزيد عن (Qs)إذا كان احلد األعلى ملعدل التدفق  
 .Qi 0.1)(أو أكرب منها ولكن أقل من)Qi( عند معدالت التدفق املساوية لـ(%5±)التدفق  

 :تطبيق األخطاء العظمى املسموح ا ٣/٢/٤
 .٣/٢/٣/١أال تزيد أخطاء املقياس الكامل عن االخطاء العظمى املسموح ا واملشار اليها يف البند  جيب  ٣/٢/٤/١
 ٣/٢/٣/١ تزيد أخطاء اجلهاز املركب عن األخطاء العظمى املسموح ا واملشار اليها يف البند جيب أال  ٣/٢/٤/٢

  ٣/٢/٣/٢وجيب أال تتجاوز املكونات الفرعية األخطاء العظمى املسموح ا واخلاصة ا واليت أشري اليها يف                    
 .ة ألجل تطبيق األخطاء العظمى املسموح ا مقاييس كامل(2)تعترب كل املقاييس من الصنف   ٣/٢/٤/٣
  ميكن أن يعترب الصانع أو ممثله هذه املقاييس كاملة عند (4)  و(5)إذا كانت املقاييس املركبة من الصنف   ٣/٢/٤/٤

 .العظمى املسموح ااألخطاء                   
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 :القيمة الفعلية االصطالحية ٣/٣

                                                                                                                              t1 

 ∫     Qm. ∆h.dtتساوي  
                                                                                               t0 

 
 :حيث 
 Qm: جيتاز املقياسيسائل الذي ينقل الطاقة والذهو معدل تدفق ال . 
 ∆h:  هو الفرق بني احملتوى احلراري للسائل الذي ينقل الطاقة عند مدخل وخمرج دورة التبادل 
 .احلراري   
 t: تشري إىل الوقت. 
 :مالحظة 
 :ميكن أيضاً أن يعرب عن القيمة االصطالحية  باملعادلة 
                                                                                                                             v1 

 ∫     K. ∆θ.dvتساوي  
                                                                                               v0  

  
 :حيث 
 (V): ملقياس وهو حجم السائل الذي مير با(K) معامل احلرارة والذي يتبع خواص السائل الذي ينقل  
 .الطاقة عند درجة حرارة وضغط مناسبني   
 .تؤخذ قيم معامالت احلرارة للماء من جداول خاصة دولية ملقاييس احلرارة   

 المميزات الفنية -٤
 :مميزات التركيب ٤/١
رارة من مواد صلبة تقاوم أشكال التآكل املختلفة والتلف عند جيب أن تركب كل العناصر املكونة ملقاييس احل ٤/١/١

حالة تلوث السائل وجيمع املقياس بشكل صحيح حىت " التشغيل يف الشروط الطبيعية لالستخدام ،خصوصا 
القدرة على مقاومة التأثريات اخلارجية االعتيادية وجيب أن تقاوم املقاييس يف كل الظروف الضغط  يكون له 
 .رجات احلرارة دون أن تتلفاالمسي ود

وجيب أن حيدد صانع املقياس طريقة تركيب املقياس . جيب وسم اجتاه تدفق السائل يف املقياس بسهم أوأكثر ٤/١/٢
 .واجتاهه بالنسبة للشاقول 
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 (      ))*.س .ق.انظر م(جيب محاية األجزاء الداخلية لغطاء املقياس من الرذاذ والغبار  ٤/١/٣
 جيب أن تكون األدوات اليت تشري إىل احلجم والكتلة ومعدل التدفق ودرجة احلرارة والفرق يف درجة احلرارة  ٤/١/٤

 .والطاقة احلرارية مرخصة 
 
وجيب أال تغري مثل .ميكن أن تزود مقاييس احلرارة بأسطح بينية تسمح بتوصيل األدوات االضافية احمليطية ٤/١/٥

 .املترولوجيةهذه التوصيالت جودة املقياس  
 بالنسبة ملقاييس احلرارة  أوأجزاء منها واليت ختضع للمواصفات السورية أو مايقابلها من املواصفات الدولية ٤/١/٦

 .وميكن طلبها عندوضع النموذج األويل                  جيب أن تتطابق مع متطلبات هذه املواصفات
 . فيه السائل الذي ينقل الطاقةجيب أن اليقيس مقياس احلرارة إذا مل يوجد ٤/١/٧
 بار عندما يتضمن امليزان أدوات ضبط التدفق (0.5)جيب االيتجاوز مقدار اخلسارة العظمى للضغط عن  ٤/١/٨

 .وعندما يعمل كأداة خمفضة للضغط 
 . بار ويتم اعالن ذلك من قبل املصنع(10)جيب أاليقل الضغط االمسي عن  ٤/١/٩

 ارةأداة االشارة لكمية الحر -٥
جيب قياس احلرارة واالشارة اليها باجلول أوالواط ساعي أواملضاعفة العشرية هلذه الوحدات وجيب أن يكون  ٥/١

 .اسم ورمز أي من هذه الواحدات على أداة البيان 
 يف ٧/٤/٥املقياس الرقمي أواملقياس نصف الرقمي حسب البند ) اإلشارة(جيب أن تتضمن أداة البيان  ٥/٢

 صطلحات املترولوجيا القانونية وإذا حدث فشل بتزويد الطاقة الرئيسية فيجب أن يبقى بيان كمية احلرارةامل مواصفة 
 .                 سهل املنال وملدة ثالثة أيام

 .كل مواضع أداة البيان جيب أن تكون قراءة البيان سهلة وغري غامضة ٥/٣
  10n×5 أو 10n×2أو 10n×1  لطاقة بالشكل جيب أن تكون فواصل قياس أداة البيان لوحدات ا ٥/٤

 . مقدار موجب أوسالب أوصفر(n): حيث 
 . مليمتر(4)جيب أال يتجاوز ارتفاع األرقام الظاهري أواحلقيقي على املؤشر عن  ٥/٥
األجزاء العشرية ألرقام بيان الوحدة جيب فصلها عن بعضها إمابفاصلة أو بنقطة حسب النظم املعمول ا  ٥/٦

ضافة لذلك جيب متييز األجزاء العشرية ألرقام بيان الوحدة عن بعضها البعض بألواا أو بألوان اإلطار باال 
 .حول مفاتيح اظهارها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 IEC 529حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد        *
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 الدوار فيجب أن يتم تقدم رقم خاص مهم عندما يتغري الرقم األدىن املهم التايل عندما يكون العرض بالنموذج ٥/٧

ميكن أن تكون حركة الدوار احلامل لألرقام املهمة األدىن مستمرة عند ذلك جيب أن .(0) إىل (9)من 
 .تكون اإلزاحة املرئية من األسفل إىل األعلى 

كمية احلرارة املساوية على ) دون فائض يف التدفق(يل ، جيب أن تتمكن أداة بيان كمية احلرارة من تسج ٥/٨
  ساعة عند احلد األعلى للطاقة احلرارية ملقياس3000األقل للطاقة املنقولة واملعدة للتشغيل املستمر ملدة  

 .                  احلرارة
وملدة ساعة واحدة جيب أن كمية احلرارة املقاسة مبقياس احلرارة املشغل عند احلد األعلى للطاقة احلرارية  
 .توافق على األقل أخفض رقم مهم يف أداة البيان 

 الوصف ووضع العالمات -٦
 :الوصف ٦/١

 :جيب اظهار املعلومات التالية على املقياس بشكل واضح يتعذر ازالتها 
 .اسم املصنع وعنوانه أوعالمته التجارية -١ 
 .منوذج املقياس وسنة صناعته ورقم تسلسله -٢ 
 )إذا طلب ذلك(اشارة املوافقة على منوذج امليزان  -٣ 
 : حدود درجات احلرارة بالشكل -٤ 
      t: χC0...y c0 

 :القيم احلدية  لفروق درجات احلرارة بالشكل -٥
∆  θ : χC0...y c0 

 :ملعدل التدفق بالشكلالقيم احلدية  -٦ 
            Q: χ (t/h) .. .y (t/h) 
 Q: χ (m3/h)   ..  . y (m3/h)   أو   
 2 أو 4 أو 5تعيني صنف الدقة  -٧ 
 ) بار10إذا جتاوز (الضغط االمسي  -٨ 
 .طبيعة سائل نقل الطاقة إذا مل يكن له خواص املاء الترموديناميكية دون مواد مضافة -٩ 
 .بيان التحسس مبعدل التدفق أو احلجم أو الكتلة عند مدخل أوخمرج دورة التبادل احلراري -١٠ 
 ISO 2084-1974) أوISO 228/2-1980 أو ISO 228/1-1982انظر (القطر االمسي  -١١ 
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  وتقاس بالكيلو واط عندما تكون أقل من الطاقة احلرارية (PS)احلد األعلى للطاقة احلرارية  -١٢ 
 .املستحصل عليها عندما يشغل املقياس عند احلدود العليا ملعدل التدفق ولفرق درجة احلرارة   
 جيب وضعها على قسم املقياس )  ١٢،)١٠،)٩،)٧،)٥،)٤،)٣،)٢،)١املعلومات املطلوبة يف    

 .                           احلامل الذي يبني احلرارة
 ).اإلشارة(جيب وضع عالمة اعتماد النموذج قرب أداة البيان  
  األقسام جيب أن حتمل عالماتإذا خضعت أقسام مقياس احلرارة ملوافقات منوذج كالً على حدة فهذه 

 .                  اعتماد النموذج واليت جيب متييزها عن عالمة اعتماد النموذج للمقياس ككل
من أجل األجهزة املركبة جيب اظهار احلد األعلى لدرجة حرارة السائل الذي ينقل الطاقة واليت يقاومها  ٦/١/٢

 .، على حساس التدفق)١١،)٨،)٦،)٢،)١ ، ٦/١/١حساس التدفق واملعلومات املذكورة يف  
النسبة االمسية لإلشارة املنبعثة من قبل حساس التدفق املتعلقة باحلجم أو الكتلة أو معدل التدفق جيب االشارة  
 .اليها على احلاسب أوعلى حساس التدفق إذا كانت ثابتة 
 . االشارة إىل ذلك على حساس التدفق فيجب°c (30)إذا كان احلد األدىن ال درجة احلرارة أقل من   

 .عند التحقق أن املقياس هو جهاز كامل فيجب أن يعلم باحلرف ٦/١/٣
طبيق األخطاء العظمى املسموح ا 

وكذلك املقاييس املركبة من هذا الصنف 

 .ب االشارة إىل ذلك على املقياس

مية احلرارة وجيب أن يوجد مكان مرئي 
حقق ومن مث تعاد إىل مكاا فقط عند 

 ى بأية وسيلة أخرى من ة اليت الحتم
 .اية تتلف عندها العالمة
c

٨

األجهزة الكاملة واألجهزة املركبة واليت تعترب أجهزة كاملة من أجل ت ٦/١/٤
ليها جيب إظهار احلرف       ع) ٣/٢/٤/٤و ٣/٢/٤/٣انظر البند ( 
 . على كال املكونات الفرعية         جيب إظهار هذه العالمة 

للحاسب على تردد الطاقة املزودفيج

ياً وعلى غطاء مؤشر كالمة التحقق مرئ
كل أقسام املقياس اليت قد تفصل بعد الت

وضوعة على كل أقسام مقياس احلرار
اذا فصل القسم املوسوم بعالمة احلم" 

 .قام عالمة احلماية

c

 
  c
 

عندما يعتمد الوقت املخصص  ٦/١/٥
 :وضع العالمات ٦/٢
جيب أن يكون مكان وضع ع ٦/٢/١

وواضح حلرف التعريف على  
 .التركيب 

 :عالمات احلماية ٦/٢/٢
جيب أن ترى عالمة احلماية  امل 

مثال                  الوصول غري املرخص هلا ،
ميكن أن تقوم عالمة التحقق م 
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 اعتماد النموذج -٧
 ة العتماد النموذج وجيب التحقق من ميكن ان تشترط القرارات والنظم السورية  اخضاع مقاييس احلرار 

                 اجراء اعتماد النموذج وبأن النموذج متطابق مع متطلبات هذه املواصفة وأن نتائج القياسات ثابتة بشكل كاف 
 :التالية                باإلضافة للفحص اخلارجي وذلك مبقارنة النموذج مع متطلبات هذه املواصفة وجيب اجناز االختبارات 

 :الدقة والثباتية ٧/١
وجيب أال تزيد هذه األخطاء عن االخطاء ٣/١جيب أن حتدد أخطاء مقاييس احلرارة أو أقسامه حسب البند  ٧/١/١

 .العظمى املسموح ا 
 :اختبار االهتراء املتسارع ٧/١/٢

  حبيث تكون هذه لكي حتدد ثبات  مقياس احلرارة جيب اخضاع أقسامه الختبارات االهتراء املتسارع 
 .                االختبارات مناسبة للنموذج املخترب

 :مقاييس احلرارة اليت ميكن فصل مكوناا ٧/١/٢/١
 .حساس التدفق مع أقسامها املتحركة - 
 مرة من احلد األعلى 1.5 ساعة عند معدل التدفق الذي يساوي 300جيب أن تكون فترة االختبار    
 ند احلد األعلى لدرجة حرارة السائل الذي ينقل الطاقة املطلوبة لتشغيل حساس ملعدل التدفق وع   
 التدفق عندها جيب أال خيتلف منحين معايرة حساس التدفق بعد هذا االختبار عن منحين املعايرة     

 . مئة من الكمية املقاسة1.5                           األويل بأكثر  من 
 :ةجمسات درجة احلرار - 
 جيب اخضاع جمسات درجة احلرارة ببطء للحد األعلى ال درجات حرارا مث تعرض للهواء    
بدرجة حرارة الغرفة ومن مث تعرض ببطء للحد األدىن ال درجة حرارا يكرر هذا االجراء عشر    
ه للمجس مرات عند كل حد للمجس احلراري جيب أن يتم غمره على األقل إىل العمق املعلن عن   
 .ويبقى لفترة كافية عند درجة حرارة العمق ليتم التوازن احلراري   
منحين املعايرة للمجس احلراري بعد هذا االختبار جيب أال خيتلف عن منحين املعايرة األساسي بأكثر    
 .°c (0.1)  من   
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 :احلواسب -  
شارات املوافقة للحد األعلى للطاقة احلرارية ساعة مع خرج اال(500)جيب أن تكون فترة االختبار    
منحين املعايرة  للحاسب بعد هذا االختبار جيب أال خيتلف عن منحين املعايرة األساسي بأكثر من    
 . باملئة من الكمية املقاسة(0.5)   

  الداء ٧/١/٢/١عندما الميكن فصل مكونني أوأكثر من مكونات املقياس فيجب أن جنري اختبارالبند  ٧/١/٢/٢
 ويطبق االختبار نفسه على مقاييس احلرارة اليت الميكن تصنيفها حسب البند .                  التجميع واألقسام غري املنفصلة

 . ولكنها ختضع يف اخلدمة لنفس اجلهد٧/١/٢/١                
 .يةمتطلبات مترولوجية إضافية يف مقاييس  احلرارة املزودة بأدوات الكترون ٧/٢

 /.أ/ للتعاريف انظر ملحق : مالحظة 
 :تعيني شروط التشغيل ٧/٢/١
 :شروط التشغيل العادية ٧/٢/١/١

 .55 إىل 5من   :)C0(درجة حرارة احمليط  
 93 <%: الرطوبة  
 ).٧/٢/٣/٥انظر  (U :Umin≤ U≤Umaxالتوتر الرئيس املزود  
 %2±التوتر االمسي : التوتر الرئيسي 
 .لبطارية يف اخلدمة حتت الشروط العاديةا: توتر البطارية 

 : الشروط املرجعية ٧/٢/١/٢
 35 إىل 15 من :)C0 (جمال درجة احلرارة  
 75 إىل 45من %: جمال الرطوبة النسبية  
 106 إىل 86من ): KPA(جمال ضغط اهلواء  
 و) C0(5 من ضمن اال احملدد جيب أال ختتلف بأكثر والرطوبة النسبية درجة احلرارة الفعلية  
 .خالل فترة القياسمن النقاط املتتالية  (10%) 
  تشغيليجب ، فحلرارة ييس  ااملق يف الشروط املرجعية للحرارة يعملقسم من املقياس الكامل الإذا كان  
يتم فيها  ليت سوف  يف الشروط املرجعية ا للحرارة مقياساً كامالًال تعترب اليت اإللكترونيةاألداة  اجلهاز أو                 

 .تشغيل األداة 
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 :القيمة  املرجعية املقاسة ٧/٢/١/٣

 K : 42...38ن لفهو جمال الفرق يف درجة احلرارة ويقدر بالك 
 وكان جمال معدل التدفق K (42) إذا كان أقل من (θmax∆)أو هو احلد األعلى للفرق يف درجة احلرارة  
 (0.7....0.75)Qs : (m3/h). 
  مقياساً كامالً يف شروط تشغيل األداة إذا كانت قسماًال تعترب اليت اإللكترونيةاألداة   أويعمل اجلهاز أن جيب 

 .                 من املقياس الكامل
 :متطلبات عامة: االختبارات ٧/٢/٢
 :اختبارات األداء ٧/٢/٢/١

ز عن األخطاء العظمى املسموح ا جيب تصميم وصناعة األدوات االلكترونية حىت التزيد أخطاء اجلها 
 . حتت شروط التشغيل العادية٣/٢/٣واحملددة يف البند  
 أو عيوب أخطاء ال تنتج لالضطرابات تكون عند تعريضها وصناعة األدوات االلكترونية حبيث تصميمجيب  

 . هامة                
ب أن تتطابق األداة االلكترونية مع  جي٧/٢/٣خالل اختبارات األداء حتت الشروط احملددة يف البند  
 . االجراءات احملددة يف ماسبق 
 :هي)  يف االختبارةاملعرب عنها بالنسبة املئوية لكمية احلرارة املقاس(العيوب اهلامة  
 .2ترولوجية صنف امللألجهزة  %1 . 
 .4ترولوجية صنف امللألجهزة  %2 . 
 .5ترولوجية صنف امللألجهزة  %2 . 
يوب املؤقتة هي تغريات سريعة يف البيان اليت الميكن تفسريها أو استظهارها أوارساهلا كنتائج قياس تكون الع 
 .وجيب عدم اعتبارها من العيوب اهلامة 

 :التحميلاختبارات  ٧/٢/٢/٢
 .جيب أن تتحقق بشكل متني) ٧/٢/٢/١(البند  والثاين من األولاالجراءات يف بداية املقطع  
 . عن اخلطأ األعظمي املسموح بهالتحميلتزيد أخطاء   حىت الاإللكترونيةة األدوات وصناع تصميم جيب 
 إذا اجتازت االختبارات احملددة ٧/٢/٢/٢البند يف يفترض أن يتطابق منوذج األداة االلكترونية مع االجراءات  
 .٧/١/٢/١يف البند  
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 :برنامج االختبار ٧/٢/٣

  النموذج للتحقق من مطابقتها مع البندالعتماد اخلاضعة اإللكترونيةأجهزا   أوساملقاييجيب أن ختترب عينات  
  هذه االختبارات واملقياس أواألداة حتت الشروط املرجعية أوبالقيمة املقاسة عند إجنازجيب و.٧/٢/٢/١ 
 :رات اخلاصة كالتايلمع عوامل التأثري أو االضطرابات احملددة لالختبا القيمة املرجعية أو                  

 .احلرارة اجلافة ٧/٢/٣/١  -                         
 .التربيد ٧/٢/٣/٢ -                         
 .رطبة ، ثبات احلالةالرارة احل ٧/٢/٣/٣-                         
 .رطبة ، بشكل دوريالرارة احل ٧/٢/٣/٤ -                         

 .االحنرافات املستقرة يف توتر التغذية املزودة ٢/٣/٥/ ٧ -                         
 .ختفيض توتر التغذية بوقت قصري ٧/٢/٣/٦ -                         
 .التيار العابر السريع ٧/٢/٣/٧-                         
 .كهرستايتالتفريغ ال ٧/٢/٣/٨-                         

 :رة اجلافةاحلرا ٧/٢/٣/١
 :حتت شروط االختبار التالية) يفثدون تك(للحرارة اجلافة ) أواجلهاز(جيب تعريض األداة االلكترونية  
 55: (C0)درجة احلرارة  
 ساعتان:املدة 
 جمال تغري درجة احلرارة جيب أال .(EUT)املدة احملددة هي الوقت بعد استقرار حرارة اجلهاز حتت االختبار  

 .عند التسخني واالخنفاض عند التربيدة رتفاع احلرارايف الدقيقة خالل )C0 1(يزيد عن                  
 .(%20)جيب أال تزيد الرطوبة النسبية لضغط االختبار عن  

 : التربيد ٧/٢/٣/٢
 : بشروط االختبار التاليةللهواء البارد ) أواجلهاز(جيب أن تعرض األداة االلكترونية  
  5: (C0)درجة احلرارة  
 2): ساعة (املدة 
  جيب أال يزيد معدل تغري درجة (EUT)الوقت احملدد هو الوقت بعد استقرار حرارة اجلهاز اخلاضع لالختبار  
 .رتفاع احلرارة عند التسخني واالخنفاض عند التربيدل ا يف الدقيقة خال)C0 1(عن  احلرارة                   

 ):دون تكثيف(الة ثبات احل. احلرارة الرطبة ٧/٢/٣/٣
 بشروط ) دون تكثيف(للحرارة الرطبة ، مع ثبات يف احلالة ) أواجلهاز(جيب أن تعرض األداة االلكترونية  

 :                االختبار التالية
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  40: (C0)درجة احلرارة   
 93%: الرطوبة النسبة  
 4): أيام (املدة 
     1):ساعة(ر التايل فترة االسترجاع الدنيا قبل إجراء االختبا 

 ):مع تكاثف(احلرارة الرطبة ، دورياً  ٧/٢/٣/٤
 بشروط االختبار ) مع التكاثف(للحرارة الرطبة بشكل دوري ) أواجلهاز(جيب أن تعرض األداة االلكترونية  

 :                 التالية
  25: (C0)درجة احلرارة الدنيا  
 40: (C0)درجة احلرارة العليا  
  ≥93(%):بة النسبية الرطو 
  ساعة12+12: مدة الدورة 
 دورتان: عدد الدورات 
 ) ساعة (:فترة االسترجاع الدنيا قبل االنتقال لالختبار التايل 
 مع احملافظة C°40 و C°25املقياس لدرجات احلرارة املختلفة بشكل دوري بني يتألف االختبار من تعريض  

واحملافظة .تغري يف درجات احلرارة وخالل أطوار احلرارة املنخفضةال خالل (%95)على الرطوبة النسبية فوق 
ملخترب اتكاثف على اجلهاز ال جيب حدوث .  عند أطوار احلرارة العليا(%93)عند النسبية على الرطوبة 

 .عند ارتفاع احلرارة
 :االحنرافات الساكنة يف الطاقة املزودة ٧/٢/٣/٦

 حتت شروط Unلالحنرافات الساكنة يف توتر التغذية االمسي ) جلهازأوا(جيب اخضاع األداة االلكترونية  
 :االختبار التالية 
 Umax: (V)احلد األعلى  
 Umin: (V)احلد األدىن  
 :أدناه) د(و) ب(و) أ(حمدد يف : طريقة التغذية 
 100 ≥:(S)املدة  
 .طأ اجلهازجيب أن تكون مدة كل اختبار يتم بالشروط اجلوية العادية كافية لتحديد خ 
 :طريقة التغذية 
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 :Unأدوات الكترونية من أجل التشغيل الرئيسي وهلا توتر امسي وحيد  )أ 
   Umax = 1.1Un 
    :Umin = 0.85Un 

 :(HZ)التغيري يف التردد الرئيس    
 f (nom) + 2%: احلد األعلى   
 f (nom) - 2%: احلد األدىن   
 .مسي هو التردد اال f(nom)حيث    
 احلد األدىن  (Un1أدوات الكترونية من أجل التشغيل الرئيسي يكون جمال توترها االمسي من  )ب 

 ).احلد األعلى للمجال (Un2إىل ) للمجال                           
   Umax = 1.1 Un2 
   Umin = 0.85 Un1 
 :(HZ)التغري يف التردد الرئيسي    
 f (nom)+ 2%: احلد األعلى   
 f (nom) - 2%: احلد األدىن   
 :أدوات الكترونية من أجل التشغيل مع بطاريات أولية )ج 
 Umax = Ubatt.max: التوتر األعلى   

 Umin = Ubatt.min: التوتر األدىن   

 هي طاقة البطارية Ubatt.minهي توتر البطارية اجلديدة يف حالة الالمحل وتكون  Ubatt.maxحيث تكون   
 Ubatt.max قيم.(C°20)عند التشغيل كما هو حمدد من قبل الصانع عند درجة احلرارة احمليطة وقدرها الدنيا  

 جيب التحقق منها باالختبار املرخص به حسب عالقة منوذج البطارية املقدمة مع العينة Ubatt.min  و                        
 : بوقت قصرييانقاص التوتر الرئيس ٧/٢/٣/٦

 صاحلة فقط من أجل األجهزة االلكترونية اواألجهزة املستخدمة يف التشغيل ٧/٢/٣/٦الفقرة : مالحظة 
 .الرئيسي 
 وحتت شروط االختبار U nجيب أن خيضع لتكرار االنقاص يف توتر التغذية االمسي) أواجلهاز(األداة االلكترونية  
 :التالية 
 ): أ(االختبار النموذج  
 .نصف دورة  انقاص يف التوتر ل100% - 
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 ):ب( االختبار النموذج  
 . انقاص يف التوتر لدورة كاملة50% - 
 كل انقاص مستقل من التوتر يبدأ وينتهي ويعاد عندما يكون توتر التغذية صفراً وجيب أن تكون الفترة بني  

 .متعاقبني عشر ثوان                  انقاصني 
ب أن يكرر كحد أدىن عشر مرات أومهما كان الرقم املطلوب كبرياً االنقاص يف التوتر الرئيسي وقطعه جي 
 .وذلك ليكون الوقت كافياً لتحديد خطأ اجلهاز 

 ):انفجارات(مترير الكهرباء بسرعة  ٧/٢/٣/٧
 فقط لألدوات االلكترونية أواملقاييس احلرارة اليت هلا ايات لربطها بسلك ٧/٢/٣/٧تصلح الفقرة : مالحظة 
 .ذية بالطاقة ونقل االشارةخارجي للتغ 
لسلسلة متكررة من الدفقات الكهربائية خالل فترة ثابتة من ) أو اجلهاز(جيب أن ختضع األداة اإللكترونية  
 بالتطابق مع متطلبات املواصفات القياسية السورية  حتت شروط االختبار ) أي انفجارات كهربائية(الوقت  

 ).لدارة مفتوحةالقيم وا(                 التالية 
 1: (KV)توتر االختبار  

 5: (ns)                  وقت ارتفاع الدفعة 
 50: (ns)وقت اضعاف الدفعة  
 2.5: (KHz)تردد تكرار الدفعة  
  15: (ms)طول االنفجار  

 300: (ms)                  مدة االنفجار 
 . لكل منها10: مدة  االنفجارات املوجبة والسالبة 
 زاد خطأ اجلهاز بعد االضطراب عن األخطاء العظمى املسموح ا أومتت االشارة إىل عيب هام عندها إذا 
 .يرفض منوذج املقياس 
 )االرضية(تكون االنفجارات متقاربة بالنهايات ومتداخلة يف الطريقة العامة والطريقة التفاضلية مع األرض  

 .                 املرجعية
 .(ohms 50)رات مبولد مؤقت له ممانعة خرج مبقدارة حنصل على االنفجا 

 ميكن أن تكون قطبيه دفقات االنفجارات موجبة أوسالبة يكون وقت اضعاف الدفقة هو الفترة الزمنية بني            
 .نصف نقاط املطال العابر 
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 :التفريغ االلكتروستايت ٧/٢/٣/٨

 شحنة الكهرباء الساكنة  املنقولة من جسم خيتلف جبهده) هازأواجل(جيب أن تستقبل األداة االلكترونية  
 القيم .(وذلك حسب االختبارات التالية)أي تفريغ الكهرباء الساكنة(الساكن بالتالمس املباشر                 الكهربائي 

 ):              والدارة مفتوحة
 8: (Kv ; Dc)تفريغ التوتر  
 دفعة واحدة : معدل التفريغ 
  10: دد الدفعات يف كل نقطة تفريغع 
 إذا زاد خطأ اجلهاز بعد االضطراب عن األخطاء العظمى املسموح ا أومت االشارة إىل عيب هام عندها  

 ميكن أن يطبق املستخدم التفريغ من على أي سطح من مقياس احلرارة يسهل الوصول .                  يرفض منوذج املقياس
 .ليه                ا

جيب أن تكون . جيب تقريب الكترود التفريغ من مقياس احلرارة ليتم التفريغ ويتم ابعاده قبل التفريغ التايل 
جيب وضع مقاييس احلرارة بدون طرف مؤرض على صفيحة .  ثوان10الفترة بني تفريغني متعاقبني أكثر من  
 .ى األقل من كل اجلوانب متر  عل(0.1)مبسافة ) EUT(اليت تربز حتت اختبار  ) مؤرضة( 

 :شهادة املصادقة  على النموذج ٧/٣
 :هي الشهادة أوملحقها وتتضمن القيم الرقمية للكميات التالية حسب هذه املواصفة 
 ).٢(القيم احلدية حسب البند  - أ  
 اس احلجم العالقة املفترضة بني مقدار االشارة املنبعثة من قبل حساس التدفق واحلجم أو الكتلة أومقي -ب  

 إذا تطلبت طريقة تركيب (                 أو معدل تدفق الكتلة للسائل الذي ينقل الطاقة وإذا كان مناسباً درجة حرارته 
 ).               املقياس ذلك

 :باالضافة جيب أن تتضمن الشهادة أوملحقها املعلومات التالية ٧/٣/٢
 .شارة املصادقة  على النموذج - أ  
 .سم احلاصل على شهادة املصادقة وعنوانها -ب 
 .تسمية مقياس احلرارة التجارية -ج 
 ).إذا تطلبت طريقة تركيب املقياس ذلك(االسم التجاري لألجزاء الفرعية  -د  
 .٣/٢/١صنف الدقة حسب البند  -و  
 .وصف طريقة تشغيل مقياس احلرارة متضمنة خمططات التركيب وأشكال التوصيل -ل 
 ).إذا تطلبت طريقة تركيب املقياس ذلك(ج جمسات درجة احلرارة منوذ -م 
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 .األماكن املخصصة للعالمات - ن
متضمنة ) فيما عدا القياسات املعلومة الروتينية(االجتاهات املتعلقة بإدارة االختبارات خالل التحقق  -ط 
 .حتديد درجة حرارة املاء الختبار املقياس احلجمي   

 عض أجزاء مقياس احلرارة بشكل منفصل لالعتماد ضمن شهادة املصادقة على النموذج  عندما ختضع ب ٧/٣/٣
 .                  فيجب االشارة إىل هذه املصادقات بإشارات مناسبة

أو         /جيب أن تضمن هيئة الترخيص أن األجزاء اليت مت املصادقة عليها بشكل منفصل متوافقة مع باقي األجزاء و 
 .، والوصل فيما بينها اليغري من خواصها املترولوجيةي قطعة غريهاأ 
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 )أ(ملحق 

 ٧/٢التعاريف المستخدمة في البند 
 :اجلهاز )١(

 . واملزود بأداة الكترونية١/١/٣هو مقياس احلرارة أومكوناته الفرعية احملددة يف البند  
 :األداة األلكترونية )٢(

 . تستخدم مكونات فرعية وتنجز وظيفة حمددةهي األداة اليت 
 .تصنع األدوات األلكترونية كواحدات منفصلة وتكون قابلة لالختبار بشكل منفصل 

 :شروط التشغيل العادية )٣(
شروط االستخدام هلا جمال قيم للكميات املؤثرة وخمصصة للميزات املترولوجية للجهاز لتقع ضمن األخطاء  
 .سموح ااحملددة العظمى امل 

 :الكمية املؤثرة )٤(
 .وهي الكمية اليت الختضع للقياس ولكنها تؤثر على القيمة املقاسة أوعلى بيان مقياس احلرارة 

 :الشروط املرجعية )٥(
 .وهي جمموعة القيم احملددة لعوامل التأثري واملثبتة لضمان صالحية التبادل الداخلي لنتائج القياس 

 :عامل التأثري )٦(
الكمية املؤثرة وهلا قيمة تقع ضمن الشروط العادية لتشغيل األداة االلكترونية أو اجلهاز كما هو حمدد يف وهو  
 . من هذه املواصفة٧/٢/١/١ 

 :اختبار األداء )٧(
 .وهو االختبار املعد للتحقق فيما إذا كان اجلهاز حتت االختبار قادراً على اجناز الوظائف احملددة له 

 :االضطراب )٨(
 من هذه ٧/٢/٣/٨ و٧/٢/٣/٧ و ٧/٢/٣/٦قيمة الكمية املؤثرة وتقع ضمن احلدود احملددة يف البنود  
 .املواصفة ولكن خارج شروط التشغيل العادية احملددة لألداة االلكترونية 

 :العيب اهلام )٩(
 . من هذه املواصفة٧/٢/٢/١تكون قيمة العيب من القيمة احملددة يف البند  
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 :لعيبا )١٠(

 .وهو الفرق بني خطأ البيان واخلطأ اجلوهري للجهاز 
 :اخلطأ اجلوهري )١١(

 .وهو خطأ اجلهاز املستخدم حتت الشروط املرجعية 
 :اختبار التحمل )١٢(

 قادراً على استعادة خواص أدائه يف (EUT)وهو االختبار املعد للتحقق فيما إذا كان اجلهاز حتت االختبار  
 .االستخدامفترة تفوق فترة  

 :خطأ التحمل )١٣(
 .وهو الفرق بني اخلطأ اجلوهري بعد فترة االستخدام واخلطأ اجلوهري األويل لألداة االلكترونية 

  :اخلطأ اجلوهري األويل )١٤(
 .وهو اخلطأ اجلوهري للجهاز واحملدد من قبل اختبارات األداء وتقدير التحمل 

 :القيمة املرجعية للقياس )١٥(
مة احملددة ملعدل التدفق ولفرق درجة احلرارة املثبتة لضمان صالحية املقارنات الداخلية لنتائج وهي القي 
 .القياسات 
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Encrgy- conveying liquid السائل الناقل للطاقة 
Heat – exchange circuit دورة التبادل احلراري 
Probes ساتا 
Corrosion التآكل 
Impurities امللوثات 
Recovert االسترجاع 
Amplitude السعة 
Transient عابرة 
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  المراجع-٩
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